
 خاموش یصدا یکنترل ذهن با فناور
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  نجمیمحمد نیدحسیسنویسنده : 

 دهیچک

 افتنیکه  میخوریبرم یمیها و مفاهگاه به واژه یروان اتیمباحث عمل انیم در

به آنها  یبوده و دسترس یبندمنابع با ارزش در بارة آنها عمدتاً مشمول طبقه

 شیدارند ب یو نظام یتیکه کارکرد صرف امن یاغلب دشوار است؛ خاصه مطالب

مانند  یمیدارند. مفاه رارق کایامر یدولت یهااز همه، مورد سانسور سازمان

 نیاز ا کی. در پس هر اندنیخاموش  چن یصداها یکنترل ذهن  و فناور

و مطالعة محرمانه نهفته است، صدها و بلکه  قیقرن تحق میاز ن شیب م،یمفاه

نسبت به نةیشیدر پ دیموارد را با نگونهیاز ا یو واقع یشگاهیهزاران تجربه آزما

 نیا یکه در مورد کاربست واقع ی. مختصر اطالعاتمیریآنها سراغ بگ یطوالن

که در  سازدیرا به ذهن متبادر م یاریبس یهاپرسش شود،یم دمانیعا میمفاه

افزون بر  ایتر: آو گسترده شتریب قاتیتحق یاست برا ینوشتار فتح باب نیواقع ا

 یهااز ابزار یریگو با بهره - یمتعارف در سطح راهبرد کردیآنچه به عنوان رو

در سطح  زینامتعارف ن کردیرو کیدارد،  انیجر -یغاتیو تبل یامختلف رسانه



هدف  تیل رفتار و نفوذ در افکار جمعکنتر یبرا -یکیتاکت حتی و – یاتیعمل

و کمتر شناخته شده را  یمیموضوع قد نیمقاله حاضر ا شود؟یبه کار گرفته م

 .قرار داده است یمورد بحث و بررس

 .خاموش یصدا یکنترل ذهن، فناور ،یروان اتی: عملیدیکل واژگان

 

 مقدمه

 جیترو کند،یاز همه، سلطه تمدن غرب را بر جهان معنا م شیامروز ب آنچه

)به  ییکایامر یهانگرش یعام( و القا ی)به معن نیزممغرب یتفکر فلسف

 آسللیس ،یو فرهنگ یمتفاوت فکر میصورت خاص( است که در بستر مفاه

 وهیش یِسازییکایامر یعنیروند،  نی. اشودیم ریجهان سراز کیبه دور و نزد

به  یاسیمناقشه غرب و شرق س افتنیدر دوره پسا جنگ سرد، با خاتمه  یزندگ

به خود گرفته  یشتریشتاب ب  یشرق فرهنگ شیاز پ شیو انفعال ب کا،یسود امر

 کا،یامر یقدرت استعمار ی(. برایاست)ر.ک: ذوالقدر، قصه غربت غرب

 یرفتار جامعه بزرگ بشر یسازسانسلطه بر جهان، هم میرا تحک نیترساده

و  د،یفزایب اشیروز بر وسعت امپراتور هر تواندیم ق،یاست که به شرط توف

. به ردیو خاور دور را به چالش گ انهیخاورم نهیرید یهاتمدن یاستحکام معنو



که  میعهد قد نةیپرهز یهایبر خالف امپراتور کایامر یامپراتور گر،یسخن د

 یفرهنگ اتیح یاز همه به توسعه فضا شیبودند، ب یمتک ینیبه گسترش سرزم

بر  نهیهز نیترسلطه خود را با کم یهاهیاست تا پا ازمندین  کیکولوژیو ژئوس

 .مستحکم کند انیجهان شهیدل و اند

با همه  - ییکایفرهنگ امر یسازیجهان یبرا یروان غاتیتبل ب،یترت نیبد

 کایامر یرهبر یراهکار است که از سو نیبهتر -اضالع و ابعاد گوناگون خود

آور تعجب دگاه،ید نی. از اشودیبه خدمت گرفته م "همه جهان"تصاحب  یبرا

و نامتعارف  فمتعار ینظام یهاتیکه رشد روزافزون قابل مییاگر بگو ستین

روند  نیتحقق ا یبرا ییاجرا یاتنها پشتوانه ،یپس از جنگ دوم جهان کایامر

از  یریگبا بهره هاییکایتر، امرساده انیبوده است. به ب یفرهنگ یسازیجهان

توانستند جنگ سرد را به نفع خود اداره کنند  یو با پشتوانه نظام یروان کردیرو

را  کایامر نظامیِ – کیپلماتید یهاتیهمه فعال د،در دوره صلح سر زیو اکنون ن

به جا مانده  یراثیم دیشا م،یابییم یفرهنگ -یروان یِاصل ةیماندور کی یدارا

 یزیردر طرح یکه پس از آن، حضور مؤلفه روان "رل هاربرپ" یهایرانیاز و

 .جاودانه شده است کایو صحنه جنگ امر یمل ینظام ،یمل تیامن یهاراهبرد

 

 



 سازی: عامل برتریروان اتیعمل

در سطوح مختلف  کایامر یاقدامات روان قیتوف م،یکه امروز شاهد چنان

 ر،یدو دهه اخ یهادر مناقشات و جنگ ژهیوبه ،یکیو تاکت یاتیعمل ،یراهبرد

در  رویگرِ نفزون ای سازیاز عوامل برتر یکیکردن آن به عنوان  نهیو نهاد

در  دهیچیپ یهایرعلوم و فناو سابقةیو ب عیتوسعة سر زیمدرن، و ن یهاجنگ

به عنوان  یروان اتیو عمل غاتیارتباطات سبب شده است که حوزه تبل نهیزم

با  کیمختلف علوم، هر  یهامطرح شود و شاخه یارشتهچند یاحوزه

 یخاص خود، هر روز ابداع و اختراع یافزارنرم ای یافزارسخت یدادهابرون

 یو تخصص دهیچیجز پ ستین یزیهمه، البته چ نی. حاصل اندیفزایتازه به آن ب

پدافند کننده. پر واضح  زیآفند کننده و ن یحوزه برا نیا دالوصفیشدن زا

طور که از تر است، چون هماندشوار اریکار پدافند بس دان،یم نیاست که در ا

اطالعات است. منابع با  تیریمد ،یروان اتیشرط اول عمل داست،ینام آن پ

به آنها اغلب دشوار است؛  یبوده و دسترس یدبنارزش عمدتاً مشمول طبقه

از همه مورد  شیدارند ب یو نظام یتیکه کارکرد صرف امن یخاصه مطالب

سبب، گاه مجبور  نیقرار دارند. به هم کایامر یدولت یهاسانسور سازمان

را به حوزه  یرنظامیغ یدر قلمرو یروان اتیعمل یکه دستاوردها میشویم

که  میموفق آنها در چند دهه گذشته استنباط کن نةیشیپ از ای میبده میتعم ینظام



اطالعات  نیا دیاست. سپس با شتریبه مراتب ب یاقدامات روان ییامروز کارا

 یلترهایف زیر یهاشده را با قرائن و شواهد امروز که گاه از روزنه یآورجمع

 ،ینیرچو به روش جو میدر کنار هم قرار ده کنند،یتراوش م رونیبه ب یتیامن

 یمیها و مفاهگاه به واژه ان،یم نی. در امیخود را کامل کن قاتیمجموعه تحق

با  دیو الجرم با درخشندیما م قیدر سپهر تحق یاکه مانند ستاره میخوریبرم

 یرا که به آن تعلق دارند بازشناس یآنها، منظومه مفصل رامونیپ شتریدقت ب

. در پس اندنیخاموش  چن یصداها یرمانند کنترل ذهن  و فناو یمی. مفاهمیکن

و مطالعة محرمانه نهفته است،  قیقرن تحق میاز ن شیب م،یمفاه نیاز ا کیهر 

در  دیموارد را با نگونهیاز ا یو واقع یشگاهیصدها و بلکه هزارها تجربه آزما

که در مورد  ی. مختصر اطالعاتمیریآنها سراغ بگ ینسبت طوالنبه نةیشیپ

را به ذهن  یاریبس یهاپرسش شود،یم دمانیعا مین مفاهیا یکاربست واقع

و  شتریب قاتیتحق یاست برا ینوشتار فتح باب نیکه در واقع ا سازدیمتبادر م

و  - یمتعارف در سطح راهبرد کردیافزون بر آنچه به عنوان رو ایتر: آگسترده

 کیدارد،  انیجر -یغاتیو تبل یامختلف رسانه یاز ابزارها یریگبا بهره

کنترل رفتار  یبرا -یکیتاکت حتی و – یاتیدر سطح عمل زینامتعارف ن کردیرو

 شود؟یهدف به کار گرفته م تیو نفوذ در افکار جمع



غفلت اغلب دانشمندان ملل در حال توسعه و  هیاست که در سا نیا تیواقع

نامتعارفِ  کردیرو افته،یتوسعه ینظران منصف کشورهااز صاحب یاریبس یحت

ه و و مداوم آغاز شد وستهیاست که به صورت پ قرنمیحدود ن یروان اتیعمل

خود است. اما از  یکردن مراحل تکامل یامروز خاموش و خزنده در حال ط

است،  ریناپذآنجا که در عصر ارتباطات، نشست و پراکنش اطالعات اجتناب

همان سؤال باال را  ای قیتحق نیا هیکه صحت فرض میابییرا درم یگاه شواهد

کنترل ذهن در جنگ دوم  یهاوهیش یوال  و ماجرا ی. مقاله جودکنندیم دییتأ

 .(1998وال،  ی)جودرودیشمار مدست به نیاز ا یانمونه فارسجیخل

 نةیرید یِگذارهیبر سرما یمبتن عاتیمقاله با اشاره به شا نیوال در ا یجود

 یاخبار جنگ انیذهن ، در م رییتغ شرفتةیفوق پ یدر فناور کایوزارت دفاع امر

(. 1991مارس  23و، .یت.ی)اخبار آکندیمآن زمان به دو خبر جالب برخورد 

آغاز  انهیدر خاورم شرفتهیپ یبا فناور یجنگ روان"خبر، با عنوان  نیاول

در  یعراق یروهایبر ضد ن یروان اتیخاص عمل کیتاکت ی، به نوع"شودیم

 قیاز طر اریناهش  یارآستانهیذهن ز رییکه در آن تغ کندیاشاره م تیکو

استفاده "خبر، با عنوان  نیبه کار گرفته شد. دوم ویفرکانس استاندارد پخش راد

، از "یروان اتیعمل یبرنامه سر کیق یخاموش از طر یصدا یهاکیاز تکن

 .داشتیپرده برم اضیدر ر کایامر یروان اتیمرکز محرمانه عمل کی لیتشک



 101لشکر  یروان اتیعمل گانیدر اظهارات چند تن از سربازان  یبا موشکاف او

 از هشدار با تنها هم آن –را  هایعراق یجمعشدن دسته میهوابرد که شرح تسل

به مراتب  یِفناور دیفکر افتاد که با نیبه ا کردند،یبازگو م -بلندگو قطری

با  میطورمستقکه به یادهیچیپ یکیالکترون ستمیدر کار باشد؛ س یترشرفتهیپ

و  گذاردیم ریتأث یو یناخودآگاه بر امواج مغز د،یگویذهن مخاطب سخن م

و  أسیمانند ترس، اضطراب،  یعاطف یحاالت منف یبه صورت مصنوع تواندیم

( به مخاطب اری)ناهش یارآستانهیز ستمیس نیکند. ا لیرا به او تحم یسرخوردگ

تا حالت  کندیداشته باشد، بلکه او را وادار م یکه چه احساس دیگویخود نم

که  شودیمعما حل م نیا ح،یتوض نینظر را در خود احساس کند. با ا مورد

را  ینفر عراق 450 تواندیبا استفاده از بلندگو م ییکایسرباز امر کیچگونه 

 ادشدهی یشبکه خبر ریسردب ادداشتیدر  نکهیکند. جالب ا میوادار به تسل

قرار  کایامر ینظام ستمیس دیگزارش تحت سانسور شد هیاست که بق دهاذعان ش

 .دارد

 زیرا ن یگریآن دوره، موارد قابل توجه د یاخبار جنگ انیوال از م یجود

تعداد ": رسندیبه نظر م یرمنطقیباال کامالً غ حیاستخراج کرده که بدون توض

اوضاع را  میتوانستیبود که ما نم ادیز یبه حد شدندیم میکه تسل ییهایعراق

خود را  گانیبودند،  پیت دهکه هر دو فرمان یعراق... دو افسر ارشد میسامان ده



بدون  یمایهواپ کیاز آنها خود را به  یکیشدند... و  میترک کردند و تسل

 کرد،یسرش پرواز م یباال مایهواپ نیطور که اهمان یعنیکرد،  میتسل نیسرنش

 !"دیچرخیدور خودش م واررهیرا به سمت آن باال گرفته بود و دا شیهادست

 .(1991 ،یو.یت.ی)اخبار آ

، را "شو میتسل"، "شو میتسل" یهاامیکوچک پ یمایهواپ نیکه ا میرینپذ اگر

 نیاحمق بودند. در ا ایترسو  هایکه عراق میقبول کن دیبا کرد،یاز خود صادر م

 داشت؟ یصورت، سانسور چه ضرورت

کنترل  تةشرفیفوق پ یفناور کیوال در مورد تکامل و توسعه  یجود یادعاها

 یکه با روش آوردیالزام را به وجود م نیا کا،یوزارت دفاع امر یذهن از سو

و  میقرار ده یمورد بررس نهیزم نیمنابع متقن را در ا ،یمستند و علم

 .میابیادعا ب نیقبول ا ایرد  یبرا یقابل قبول یهااستدالل

. 

 

 

 

 



 خاموش یصدا یهایتکامل فناور نةیشیپ

 بیاست و به رغم تکذ امدهیبه وجود ن شبهکی یفناور نیمسلم است ا آنچه

  نیمال یوریدارد. به نقل از  یبه نسبت طوالن یانهیشیپتوسعه آن  کایدولت امر

به عنوان  یو یدر زمان تصد "گورباچف" یتی( مشاور امن1998وال،  ی)جود

مشغول توسعه   ی.بی.جی، ک1970در دهه  یشورو ریاتحاد جماه جمهورسیرئ

قابل  یانسان یهاسالح"بود که سربازان را به  یکنترل روان ستمیس کی

بود از  یبیترک کرد،یم دیتول ستمیس نی. آنچه اکردیم لیتبد "یزیربرنامه

پروژه در  نیا یوری. به گفته یبا فرکانس باال و خواب مصنوع ییویامواج راد

 گانیر یجمهور استیر زمانمشابه در  یطرح آموزش کی یپاسخ به اجرا

 .آغاز شده بود

، پس از  دایبا عنوان دستگاه ل یا( در مقاله2000 ن،ی)مک  یسیباره، ن نیهم در

 جیخاموش، تشر یمرموز صدا یوال در مورد فناور یاظهارات جود دییتأ

و مافوق صوت را  سیامواج الکترومغناط توانیکه نه تنها م کندیم

دارد که  ودوج یفناور یکرد، بلکه نوع تیها هدابه مغز انسان میطورمستقبه

معنا که  نیقرار دهد، به ا ریتحت تأث میاحساسات انسان را به طور مستق تواندیم

که  یاند، در حالالقا کند که خسته نیبه افراد چن یبه طور مصنوع تواندیم

آن نباشد. براساس  یبرا یلیدل چیکه ه یو استراحت کنند در حال ستند،یخسته ن



کرد  یکار توانیم نهیزم نای در – جستهمحقق بر  یرات دکتر راس اداظها

و احساس  دیشو داریناگهان ب د،یادهیآرام خواب یشما مانند کودک یکه وقت

 .(2000 ن،ی)مکدیکن یاضطراب و دلواپس

شده و  دیتول شیدست حدود پنجاه سال پ نیاز ا ییهاکه نمونه مینکن فراموش

 یبا دکتر اد نهیزم نیمورد استفاده قرار گرفته است. دکتر اِلدُن بِرد  که در هم

ها در روس دیتول دایرا به نام دستگاه ل یفناور نیاز ا یانمونه کرد،یم یهمکار

و تابش  یو نور یصوت یامواج پالس هدستگا نی. در اکندیم یمعرف 1950دهه 

 یهاحالت دیو تول یقرار دادن امواج مغز ریتحت تأث یبرا سیالکترومعناط

 ریتأث سیدر واقع، تابش الکترومغناط شدند،یبه کار گرفته م یمختلف عاطف

 دیآن را تشد یو صوت ینور یهاو پالس گذاشتیم یرا بر جا یاصل

 .(2000 ن،ی)مککردندیم

 قیاز طر ییکایامر ریسربازان اس یمغز یوشواز شست یامقاله، نمونه نیهم در

از  یریگشکل که با بهره نیشده است، به ا حیدستگاه در جنگ کره تشر نیا

و  شدیبه آنها القا م ایبه رؤ هیشب یدر حالت ییهاها و جوابسؤال دایدستگاه ل

بدون اراده همان  سرخ، بیمشابه بازرسان صل یهاسپس در پاسخ به سؤال

  ایها سر همان سالکه د می. جالب است بدانکردندیها را تکرار مجواب

 ییکانادا ینیرزمیز یهااز گروه یکی قیدستگاه را از طر نیاز ا یانمونه



 افتیفراوان در یریگیمقاله با پ نیهم سندهینو نکهیتر اکرد. جالب یداریخر

است.  دهیبه ثبت رس کایبه آن در امر هیشب اریبس یزیچ ایدستگاه  نیکه که ا

توانست شمارة ثبت آن را  یررسمیغ یهاو از کانال اریاو با کوشش بس

کند اما  داپی –و...  یدرمانالبته تحت عنوان مصارف روان -(049/773/3)

و به قول  ابدیب  کایشماره را در اداره ثبت اختراعات امر نیهرگز نتوانست ا

 .مورد بدون پاسخ مانده است نیدر ا شیهاخود او همه سؤال

کنترل "موضوع  شیها پاز سال یگفت به طور کل میکه خواه طورهمان

را  یتیقرار داشته و تا کنون هر فعال کایدولت امر دی، تحت سانسور شد"رفتار

 .انکار کرده است نهیزم نیدر ا

در چند  یفناور نیا یعلم یریبود از تکامل به کارگ یانهیشیگذشت پ آنچه

طلع مقالة مورد بحث( را )در م یسیدهه گذشته. حال بجاست سؤال جالب ن

 یهادستگاه شیدر پنجاه سال پ توانستیم کایکه: اگر دولت امر میبازگو کن

 !انجام دهد تواندیکه نم ییامروز چه کارها دیکنترل فکر را بسازد، تصور کن

 محدود چند هر – یاطالعات تخصص یاسؤال، به مطالعة پاره نیپاسخ به ا یبرا

از  یاشمه ،ینظام یآنها به کارکردها میبا تعم میتا بتوان ممجبوری -ناقص و

 گذردیخاموش م یصداها یکنترل رفتار با فناور زیانگآنچه در برنامه هراس

 نیکردن ا تریاقعو یاز آن، بهتر است برا شی. اما پمیکن یرسازیتصو



 ت،یاز دکتر خوزه دلگادو  )وا یآن، سخنان تیو درک بهتر اهم یرسازیتصو

 یکیو   لیی یدانشکده پزشک یِ شناختروان-گروه عصب ری( مد1999نوامبر  1

 :میبازگو کن 1985را در سال   MKULTRA یاز همکاران دولت در برنامه سر

. هدف میدار ازیمان نجامعه یاسیو کنترل س یروان یبرنامه جراح کیبه  ما»

شناخته شده  یارهایذهن ]افراد[ است. هر که از مع یکیزیکار[ کنترل ف نی]از ا

. افراد حق ندارند ردیگی[ قرار می]روان یذهنش تحت جراح رد،یما فاصله بگ

ها را کنترل مغز انسان تهیسیالکتر لهیبه وس دیفکر خود را توسعه بدهند. ما با

ز مغ یکیالکتر کیکه سربازان و فرماندهان، با تحر دیخواهد رس ی. روزمیکن

 .(1985 هیفور 24، «).....تحت کنترل ما در خواهند آمد

که پروژه کنترل رفتار از  میابییدرباره سخنان دکتر دلگادو درم یاندک تأمل با

انکار  ایاز آن است که سانسور منابع  تریجد اریبس رمتعارف،یغ یهاراه

را  یها بتواند ابعاد گسترده و مخوف آن را مکتوم نگه دارد. اظهارات ودولت

 ژهیبه و - MKULTRA و همکار دولت در برنامه یعلم یتیبه عنوان شخص

 -میها را کنترل کنمغز انسان تهیسیالکتر لهیبه وس دیما با دیگویآنجا که م

مورد به شمار  نیدر ا کایرناخواسته دولت ام یهااز اعتراف یکی میتوانیم

ما  اریاختیکه ب زندیآمتوهم یدست به حد نیاز ا یسخنان و موارد نی. امیآور

به  ای. آاندازندیم 3000عصر فضا در سال  یعلم -یلیتخ یهاداستان ادیرا به 



 ایوجود ندارد  یخارج تیواقع چیپرمبالغه، ه اتیادب نیدر پس ا یراست

است از خروارها  یتنها مشت رسد،یباب به گوش ما م نیبرعکس، آنچه در ا

 یطانیش ریتسخ یهاست در پکه سال ییهادولت یو واقع یشگاهیمطالعات آزما

 تیآنها تبع شدهفیتعر یارهایکه به قول دکتر دلگادو از مع دهستن یاذهان

 .کنندینم

 

 یبر اطالعات فن یمرور

 دیخاموش را با یصداها یذهن، فناور یکنترل شرفتةیفوق پ یهایفناور انیم از

 نی(. در التونیهام یگونه به شمار آورد)تارنما نیترو مخوف نیزتریاسرارآم

به نام  یارآستانهیرسانگرِ ز یِفناور کی هیذهن بر پا رییتغ سمیمکان ،یفناور

به  یفناور نیا یرسم امخاموش  بنا شده است. ن یصدا عیوس فیط یفناور

 کیصامت است؛  یارآستانهیز یالقا ستمیس کا،یدر امر 5159103شماره ثبت 

با فرکانس  ،یداریرشنیغ یبدون صدا که در آن رسانگرها یارتباطات ستمیس

با  ،یفرکانس فراصوت فیدر مجاورت ط ایباال و  ای نییپا اریبس یصوت

 ،یارتعاش ای یکیر به شکل اکوستیاطالعات مورد نظر مدوله شده، پس از تکث

 یستالیکر یهاو مبدل یاز بلندگو، انواع گوش یریگطورمعمول با بهرهبه

 نی. ارندیگیمغز افراد مورد استفاده قرار م کیتحر ی(، براکیزوالکتری)پ



و همزمان مخاطب را در  میمدوله شده ممکن است به طور مستق یرسانگرها

 ای ،یسیمغناط ،یکیمکان یهارسانه یبر رو یبه راحت ایمعرض قرار دهند و 

. به گفته رندیها مورد استفاده قرار گمدت یضبط شوند و برا یریتصو

 ها،انهیاز ابررا یریگامکان وجود دارد که با بهره نیکارشناسان، امروز ا

و  یسازو همسان زیانسان را آنال یِ (  احساسی)نوار مغز یجیئیئ یالگوها

 یبا القا لیکرد و در صورت تما رهیذخ گرید یاانهیرا یوسپس آنها را ر

داد. البته متخصصان  رییانسان را تغ کی یو عاطف یصامت آنها، حالت احساس

حال،  نیاحساسات مثبت است، اما در ع یالقا یتنها برا یفناور نیمعتقدند که ا

 ریدم  نیلی. ادوارد تکنندیم دیآن اظهار ترد ینظام یدر مورد کارکردها

 1997دسامبر  13 خیبه تار یاباره، در نامه نیاموش  در همخ یشرکت صداها

 :سدینویم

 اتیجزئ میستیبوده و مجاز ن کایمحرمانه دولت امر یِبندها تحت طبقهطرح همه

پر  یدیدولت آلمان نوار کاست و س ی... ما برامیآنها را منتشر کن قیدق

با اجازه وزارت  نهایسابق! البته همه ا یشورو یکشورها یبرا یحت م؛یکنیم

مورد  ادیز تیبا موفق صحراتوفان  اتیدر عمل ستمیس نی... اشودیخارجه انجام م

 .(لتونیهام یاستفاده قرار گرفت... )تارنما



که به هنگام  یامواج مغز یالگوها قیدق یهایژگیتر، با مطالعه وساده انیب به

 یاند آن الگوهادانشمندان توانسته رند،یگیفرد شکل م یاز سو یعاطف یاتجربه

الگوها به صورت  نیکنند. سپس ا یسازسانمشابه را بشناسند و هم یمغز

و به  شودیداده م قرارخاموش  یرسانگر صدا یهافرکانس یبر رو ،یاخدشه

 .آوردیبه وجود م یرا در و یهمان حالت عاطف گر،ید یمحض انتقال به فرد

وجود دارند که  یادیز دةیبه ثبت رس یهایگفت فناور دیبا زیبارة انتقال ن در

را منتقل  راتیتأث یو تمام رندیفرکانس رسانگر قرار بگ کی یبر رو توانندیم

 میمستق یالقا یکیوجود دارد:  ستمیس نیا یانتقال برا وةیظاهر دو شکنند. به

 کیبا مساف نزد ییهااتیعملبه مغز فرد مورد نظر که محدود به  ویکروویم

 یونیزیو تلو ییویراد یرسانگر عاد یهااز فرکانس گریاست و در نوع د

 .شودیاستفاده م

ها به کار بر ضد انسان یابه عنوان اسلحه تواندیم ستمیس نیا نکهیاز ا نظرصرف

که  ییآن متصور است، اما از آنجا یبرا یاریمثبت بس یگرفته شود، کاربردها

و  یابیرد رقابلیغ یعی( هستند، به طور طباری)ناهش یارآستانهیصداها ز نیا

 یارآستانهیز ستمیس مروزعموم مردم خطرناک هستند. در هر حال، ا یبرا

نمونه، در متن  یدارند. برا یاریمتعارف بس یخاموش کاربردها یصداها

ممکن  شود،یفروشگاه بزرگ پخش م کیمانند  ییکه در جا یمیمال یقیموس



را از  انیوجود داشته باشد که مشتر یدنیشن رقابلیو غ یمخف یهاامیاست پ

چون  یمقاصد یرا که برا وددرمانخ یصوت یسرقت کاال بر حذر دارد. نوارها

به بازار عرضه  یریادگی تیآرامش ذهن، تمرکز فکر، اعتماد به نفس و تقو

دانست. در حوزه  یفناور نیمتعارف ا یکاربردها گریاز د توانیم شوندیم

 یهایماریب یدرمان برخ یبرا یفناور نیاز ا توانیم زین یدرمانانو رو یپزشک

 یاریبس یهااز همه سخن گفتن با افراد ناشنوا، بهره ترمهمو  ،یتنو روان یروان

 یفناور نیاکنون از ا کایگفت، وزارت دفاع امر میخواه شتریبرد. اما چنانکه ب

هاست که اگر چه سال کند،یاستفاده م رمظنونیو غ ،یبر ضد مردم سالم، عاد

ذهن  رلکنت یفناور نهیرا در زم یتیکشور هر گونه فعال نیا یمقامات رسم

شد، معتقد است  یمعرف نیاز ا شیکه پ لتونیهام لی. بکنندیم بیتکذ

است که  یقدرت شگرف انگریذهن، ب رییتغ یمربوط به توسعه فناور یکاریمخف

را در  یفناور نیهر که ا»: دیگویدر نهاد آن وجود دارد. او به صراحت م

 یرگیو چ هبر فکر و ذهن همه مردم سلط تواندیداشته باشد م اریاخت

 .(لتونیهام یتارنما)«ابدی

 یرا برا ییهاطرح کایوجود دارد که دولت امر یشواهد ،یاعتقاد و به

 باًیبه همه جهان در دست اجرا دارد. پروژه تقر یفناور نیگسترش دامنه ا

مسئله به اظهارات  نیا شتریب حیتوض یآنهاست. برا نیتره هارپ  مهمکامل شد



 یویانتار ناستا –دانشگاه الرس  یشناس، استاد عصب گریپرسن کلیدکتر ما

 شی(. او معتقد است که از دو دهه پلتونیهام ی)تارنمامیکنیاستناد م -کانادا

 تیقابل لیپتانس نیبوده است. ا ریظاهر شده که تا به امروز تصورناپذ یلیپتانس

 یاردیلیشش م تیبر ذهن و فکر بخش عمده جمع میمستق یرگذاریتأث یفن

 قیبلکه از طر ک،یکالس یحس یهاوهیدارد، البته نه با ش نیانسان را بر کره زم

به  یکه عموم مردم به راحت یکیزیف یهابر رسانه یعصب یهاامیسوار کردن پ

و  یابیبا عنوان احتمال دست یادر مقاله شیدارند. او چند سال پ یآنها دسترس

 حیتشر ن،یادیبن یهاتمیالگور یِسیالکترومغناط ینفوذ به مغز انسان از راه القا

احساس حضور،  یسبب فراخوان تواندیمغز انسان م یموقت کیکه تحر کندیم

 رهیذخ ریصاوحالت ممکن است ت نیشود. در ا یو اختالالت ادراک یگشتگگم

طورمعمول ترسناک که به یهاها و صحنهشده در حافظه شخص، مانند کابوس

 ودبه وج دیجد یِشناسهستند، دوباره فعال شوند. در واقع، عصب رفعالیغ

به انسان به  یآنها همه انتقاالت حس قیبرده که از طر یپ ینیادیبن یهاتمیالگور

کدها با  نیا میمستق کی. تحرشوندیبرگردان م یو خاص مغز یکد درون کی

است که در  ازمندین یاز انرژ یبه سطوح یکاربرد یِسیالکترومغناط یالگوها

 .معمول امروز وجود دارند یارتباطات یهاشبکه



 تواندیم یفناور نی، حال که ثابت شد ا تیوا نوریو به قول ال گرید انیب به

 یارآستانهیشنود و ز رقابلیغ یرا به امواج فراصوت کنندهسمیپنوتیه یصدا

مگاهرتز( سوار کند، پس  100) یامِ معمول اف. یهاو آنها را بر کانال لیتبد

قرار داد  سمیپنوتیها انسان را در معرض هسال یها و حتماه یبرا توانیم

 .(1999بماند)....، دسامبر  یاز آن بر جا یاثر ایرد  آنکهیب

 یِ رگذاریتأث سمیدرباره مکان یطالعات تخصصاز ا یاکه با مطالعه پاره اکنون

به دست  یو نسب یهر چند کل یخاموش بر مغز انسان، شناخت یصداها یفناور

 جیرا در جنگ دوم خل یفناور نیا یریکارگبجاست اخبار مربوط به به م،یآورد

 .میکن یبررس تریتخصص یو با نگاه گریفارس، بار د

 نیا یاتیعمل یریجنگ، تنها مورد افشا شده از به کارگ نیکه ا مینکن فراموش

است که  یترجمه کامل اخبار دیخوانی. آنچه مرودیبه شمار م یفناور

 :منتشر کرده است 1991در سال   یوی.تیآ

 یرمنطقیحملة به ظاهر غ یمارس( امروز منابع مطلع در ظهران علت اصل 23)»

 یلیدر دوازده ما -یاز سکنه خفج یرا به شهر خال یعراق یروهاین یو انتحار

 یاصل تیگزارش، منظور و اولو نیفاش کردند. براساس ا -تیجنوب مرز کو

کوچک و قابل حمل  ستگاهیا کیانهدام  ،یشهر مرز نیبه ا هایحمله عراق



بر  کایوزارت دفاع امر یروان اتیسازمان عمل قیاف. ام بود که از طر ییویراد

 .شهر نصب شده بود نیساختمان ا نیبلندتر یرو

 یصدام، اکنون ارتباط فرمانده یو کنترل نظام یفرمانده ستمیانهدام س یپ در

و با  ییابتدا اریبس یاوهیعمدتاً به ش تیمستقر در کو یعراق یروهایعراق با ن

 کیکوچک نزد یاف. امِ موجود در شهرها یویراد یهاستگاهیاز ا یریگبهره

از  یاز کدگذار سپ ی. دستورات نظامردیگیصورت م تیکو یبه مرز غرب

 قیاز طر هاگنالیس نی. اشوندیاف. امِ بغداد مخابره م ییِویراد ستگاهیا قیطر

و  افتیدر تیبغداد و مرز کو انیمشخص، در فاصله م ییویراد یهاستگاهیا

 فرماندهی امر تحت – کایامر یروان اتی. سازمان عملشوندیدوباره ارسال م

خط ارتباطات  نیاختالل در ا جادیا یبرا -متحده در ظهران االتیا یمرکز

 ستمیس کیژنراتور برق و  کیفرستندة قابل حملِ اف. ام،  کیعراق،  ینظام

 نینصب کرد. ا یساختمان شهر خفج نینوار کاست را بر بلندتر یضبط طوالن

بود  یآن به حد یو توان خروج کردیمگاهرتز را پخش م 100فرستنده امواج 

 .دادیالشعاع قرار مهمان فرکانس را تحت اب یعراق یهاکه فرستنده

و  یمذهب یهاو ترانه یقیپنهان عبارت بود از موس ستگاهیا نیا یهابرنامه

 یمتناقض و سردرگم که از رو یاطالعات و دستورات نظام ز،یو ن پرستانههنیم



ها ضمن مبالغه در مورد قدرت و برنامه نی. اشدیعمد به صورت مبهم پخش م

 .کردندیشدن م میتسلبه  بیرا ترغ هایعراق یدشمن، به نوع یاستعداد نظام

از محل خدمت  ایکه به اسارت در آمده  یاظهارات سربازان عراق یبررس با

 یشناخته شده از فناور یاستفاده نظام نیبودند، مشخص شد که اول ختهیخود گر

 یروان بیو تخر ریتأث نیشتریب ،یارآستانهیز یهاامیارسال پ شرفتهیو پ دیجد

 .(یو.ی. تیوارد آورده بود)اخبار آ هایرا بر عراق

را که  یادیز یمنف یصوت یهاامیپ کا،یامر یروان اتیواقع، متخصصان عمل در

قرار داده  یداریشن یهادر متن برنامه ستندین دنیگوش انسان قابل شن قیاز طر

 افتیدر یبه راحت هایعراق اریهشمهیذهن ن یصامت از سو یهاامیپ نیبودند. ا

 یاحساس دائم کیو  کردیم فیتضع یآنها را به کل یجنگ هیروح شد،یم

 .«... نمودیرا به مغز آنها القا م یدیترس و ناام

 

 

 

 

 



 یریگجهینت

خرد و کالن دولت  یهادر همه راهبرد یحضور مؤلفه روان م،یخواند چنانکه

 نیا یو علم یهنگفت مال یگذارهیو سرما ش،یقرن پ میاز حدود ن کایامر

عامل  کیبه  سازیعامل برتر کیاز  یمؤلفه روان لیتبد یکشور برا

 هاییکایدر نزد امر یروان کردیمنحصر به فرد رو تیاهم انگریساز، بسرنوشت

که به  ییخاص خود در سراسر نقاط جهان است؛ تا جا یارهایاعمال مع یبرا

 رد،یشناخته شده ما فاصله بگ یارهایقول دکتر خوزه دلگادو: هر کس از مع

 .ردیگی[ قرار می]روان یذهنش تحت جراح

 کی ،یروان اتیمتعارف عمل کردیمقصود، عالوه بر رو نیبه ا یابیدست یبرا

خاموش از  یصداها یکه فناور ابدییم تیموضوع زینامتعارف ن کردیرو

 عی. با استناد به حجم وسرودیآن به شمار م یهاجلوه نیو مؤثرتر نیترمهم

 عاتنبود اطال ایحال کمبود  نعی در و –موجود  یو فن یاطالعات علم

خاموش که تنها بخش  یصداها یدر مورد فناور -یاتیو عمل یکاربرد

 یبه مدد کسان نیت، همچناز آن به صورت مجمل از نظرتان گذش یکوچک

بوده و هستند،  یفناور نیا یچون جود وال که در صدد اثبات کاربست عمل

حال مستند  نیآور و در عبهت یکه اکنون ادعاها ماندینم یباق یدیترد



گذر کرده  تیبه جهان واقع الیهاست که از عالم خحوزه سال نیا انشمنداند

 .است

 شیاز دو دهه پ یفناور نیکه ا میلوحانه است اگر تصور کنساده ب،یترت نیبد

و  ویراد یِجهان یهاشبکه یونیلیبوده و مخاطبان م کایدر دسترس دولت امر

نخواهند گرفت. در  ایمدرن قرار نگرفته  سمیپنوتیه نیدر معرض ا یونیزیتلو

گوناگون  یهامانساز یهاروزافزون دانشمندان، اعتراض یواقع، هشدارها

معتبر  یاطالعات فن کا،یدولت امر یمقامات رسم یدائم یبشردوست، انکارها

 یریاطالعات محرمانة به کارگ گاهینشست گاه و ب زیو ن ،یفناور نیدر مورد ا

 نیانجام شده در ا یهاتیفعال عیو گستره وس تیاهم انگریب یآن، جملگ یواقع

را از پنجاه  MKULTRA نامه مخوفبر یفشاکه خبر ا یزمان ژهیاند. به وحوزه

 شتریب م،یشاهد هست HARP و امروز تکامل آن را در برنامه میشنویم شیسال پ

توسعه و  یرا برا یراه دراز کا،یکم( دولت امر که )دست میابییم نانیاطم

 نیدر ا یها بعد اخبار و اطالعاتاست و چه بسا سال مودهیپ یفناور نیا لیتکم

که  مینبر ادیهمه را در بهت و هراس فرو برد. از  گریشود که بار د شرباره منت

است و  یابیرد رقابلیبودن، غ یارآستانهیز لیخاموش به دل یصداها یفناور

 ن،یارائه کرد و ا صالحیآن را به مراجع ذ یریمشکل بتوان اسناد به کارگ



در  توسعهدر حال  یکشورها یو قانون یمقامات رسم جیخالف عرف را یعنی

 .ندهیو مخاطرات آ داتیتهد یبررس

 نیدر ا تیو واقع الیخ انیاست که مرز م یهمچنان باق ینگران نیا سرانجام،

 یالیآن را به قفسه موضوعات خ میده حیمخدوش شود که ترج یحوزه به حد

که  میبفهم ای میآن شو تیواقع یکه خود قربان یتا روز میذهنمان بسپار

 .میآن هست یهاست قربانسال

 

 منابع

 .موجود استعملیات روانی  فصلنامه یمنابع کامل در نسخه چاپ -

 مراجعه شود http://www.mindcontrol.ir به سایت 
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